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godziny pracy:
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                                                                       KARTA INFORMACYJNA  Nr   FFP.I/03 

ULGI: UMORZENIE, ODROCZENIE I ROZŁO ŻENIE NA RATY PODATKU OD 
NIERUCHOMO ŚCI, ROLNEGO, LE ŚNEGO I OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH  (OSOBY PRAWNE)

Komórka odpowiedzialna: Referat Podatków
Osoba właściwa                    
do załatwienia sprawy:

Pani Jolanta Jasińska (pod. od nieruchomości, rolny, leśny), 
Pani Katarzyna Mruklik (pod. od śr. transportowych)

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
parter, pokój Nr  6 

Telefon: 44 6854458
Podstawa prawna: � Art.  67a, 67b ustawy z dnia 29.08.1997 r.  – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 

z 2018 r.  poz. 800 ze zm.)

Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty: 1.   aktualne sprawozdanie finansowe;

2.   kopia bilansu – za ostatni okres sprawozdawczy;
3.   kopie deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego;
4.   kopie  ewentualnych umów o spłacie zaciągniętych kredytów bankowych;
5.   kopie ewentualnych programów naprawczych;
6.  inne  składane  na  żądanie  organu  podatkowego  w  trakcie  prowadzonego 
postępowania;
7.   jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą ma wówczas przedłożyć:
a) w sytuacji, gdy ubiega się o pomoc de minimis:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2  poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia 
o  wielkości  pomocy  de  minimis  otrzymanej  w  tym  okresie,  albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
-  informacje  niezbędne  do  udzielenia  pomocy  de  minimis  –  określone 
w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  29  marca  2010  r.  w  sprawie  zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
Nr 53, poz. 311 ze zm.),
b) jeśli ubiega się o pomoc de minimis w rolnictwie:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
 w  którym  ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2  poprzedzających  go  lat,  albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie – określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych  przez  podmioty  ubiegające  się  o  pomoc  de  minimis  w  rolnictwie  lub 
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
c)  w sytuacji,  gdy ubiega się  o  pomoc inną  niż  de minimis  – informacje zgodnie 
z  rozporządzeniem Rady  Ministrów z  dnia  29  marca  2010  r.  w  sprawie  zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 
312).

Formularze do pobrania: Wniosek
Opłaty: Brak
Forma załatwienia 
sprawy:

Decyzja

Termin załatwienia 
sprawy:

Do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy   -   od dnia 
wszczęcia postępowania.



Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
wnoszone  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim  
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Informacje dodatkowe: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia.


